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تقديم

 

اجلامعات  يف  »الإ�سالم  كتابه  يف  والبحوث  للدرا�سات  امل�سبار  مركز  يتناول 
الأوروبية: امل�ساقات - الفر�ص - الثغرات« )الكتاب الثاين والت�سعون بعد املئة، دي�سمرب 
)كانون الأول( 2022( تدري�ص الإ�سالم يف عدد من اجلامعات الأوروبية والأمريكية، 
فريكز على برامج تدري�سه يف جامعات اأملانيا والنم�سا والدمنارك وال�سويد والرنويج 

وبلجيكا وبريطانيا وفرن�سا والأمريكتني. 

املعا�سرة  الإ�سالمية  الدرا�سات  حول  معرفية  قاعدة  بناء  اإلى  الكتاب  يهدف 
وبناء مناهجها يف الأكادمييات واملعاهد الأوروبية والأمريكية، وي�سيء على م�سارات 
وبرامج تدري�ص الإ�سالم وم�ساقات التعاي�ص والتفاهم والأديان املقارنة، والتحديات 
خلق  يف  والأهداف  الدوافع  وتاأثري  حولها،  الدائرة  والنقا�سات  تواجهها،  التي 

الختالفات املنهجية واملخرجات الرتبوية املتباينة.

الأوروبي  املجالني  يف  الإ�سالمية  الدرا�سات  لولدة  التاأريخ  فر�سيات  تكاثرت 
والأمريكي، وا�ستعجل اأغلبها تعميم نظريات مثل »موت ال�ست�سراق« الذي ا�ستمر ملدة 
قرنني وانق�سى يف ال�سبعينيات من القرن الع�سرين، مما اأدى اإلى ا�ستقالل الدرا�سات 
التي ربطتها بتفاقم  ال�سيا�سي«  التف�سري  الإ�سالمية؛ وهي نظرّية ل تفارق »نظريات 
ظاهرة العنف الديني، واإرهاب ما بعد ثورة اخلميني 1979، والتحولت يف ال�سيا�سة 
خطاب  بناء  م�سارات  ولدة  يف  �ساهم  مما  الإرهابية،   2001 هجمات  بعد  الدولية 
منهجه  يوؤّهل  والذي  الوطنية؛  وحدوده  جمتمعه  قيم  مع  املتعاي�ص  املحلي  الإ�سالم 
الأئمة الأوروبيني والأمريكيني حلماية الأمن الروحي مل�سلمي بالدهم. وكلها نظرّيات 
وجيهة، ولكّن تعميمها يحتاج اإلى نظر. لذا اختار الكتاب درا�سة كل �سياق على حدة، 
�سهاداٍت  ا�ستح�سار  مع  التاريخي،  وحتقيبه  جامعاته،  وم�ساقات  م�ساراته،  متتبًعا 

لأبرز الباحثني املوؤثرين يف خلق هذه ال�سياقات.
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ومناهجه،  الإ�سالم  تدري�ص  يف  الأملانية  التجربة  الأولى  الدرا�سة  ف�سرحت 
 ،)University of Tübingen( »وتاريخه يف اأربع جامعات رئي�سة: »جامعة توبنغن
اأو�سنابروك«  و»جامعة   ،)University of Münster( مون�سرت«  و»جامعة 
 Goethe( غوته-فرانكفورت«  و»جامعة   ،)Osnabrück University(
University Frankfurt(. ظهرت الدرا�سات الإ�سالمية يف هذه اجلامعات �سمن 
اللغات  اأق�سام  اأو  امل�سيحية،  الالهوتية  الدينية  العلوم  كليات  يف  و�سعت  م�ساقات، 
مراحل،  على  الثمانينيات  ويف  ال�سبعينيات  نهاية  مع  فيها  التحّول  وتوافق  ال�سامّية، 
ترافقت االأولى يف منح اإذن تدري�س الدين مع ا�سرتاط االعرتاف امل�سبق من ال�سلطة 
باجلمعية الفيدرالية �ساحبة طلب التدري�س؛ وكانت املنح باالأمر الواقع؛ اأما املرحلة 
الثانية فبعد عام 2000، اإذ اأ�سبح التدري�س ُيهتم به على ال�سعيد االحتادي، وبداأت 
معهد  اإثره  على  وانفتح   ،2006 عام  الإ�سالمي  املوؤمتر  تاأ�سي�ص  بعد  الثالثة  املرحلة 
برزت احلاجة  عام 2011، حني  العمومية  الإ�سالمي يف اجلامعات  الفقه  لدرا�سات 
الإ�سالم اأملاين متحرر من النفوذ والتمويل اخلارجي. وكانت اأغلب امل�ساقات، غارقة يف 
 )Islamic Theology/ Islamische Theologie( ما �ُسمي بالالهوت الإ�سالمي
الذي على ت�سابه م�سماه مع »الالهوت امل�سيحي«، اإل اأّن تدقيق تعريبه، يظهر مزيًجا 
من علم الكالم والفقه الإ�سالميني اللذين تكثف ظهورهما يف اإطار حماولة مواجهة 
املواد  وتو�سيف  بال�سرح،  امل�ساقات  الدرا�سة  تتبعت  املنحرفة.  والأفكار  التطرف 

الدرا�سية، والأطر املنهجية واملراجع الأ�سا�سية لها.

فرويدن�سوب  نيللي  متارا  النم�ساوية  الباحثة  ر�سدتها  التي  النم�سا  يف  اأما 
�سيا�سية  تاريخّية  بتجربٍة  فتمّيزت   ،)Tamara Nili-Freudenschuß(
اإلى  والهر�سك  البو�سنة  �سم  منذ  باجلذور  الدرا�سة  بداأت  اإذ  خ�سو�سيتها؛  �سنعت 
ديانة  بالإ�سالم  العرتاف  قوانني  ف�سدرت  املجرية«،  النم�ساوية-  »الإمرباطورية 
للمواطنني منذ عام 1912. ر�سدت الباحثة تطور التعليم الديني للم�سلمني يف النم�سا؛ 
املوؤ�س�سات  يف   1982 عام  منذ  االإ�سالم  اأ�سول  تعّلم  من  امل�سلمون  الطلبة  ن  متكَّ اإذ 
النم�ساوية املمولة من الدولة، واأن�سئ الحًقا مركز التدريب على التعليم االإ�سالمي، 
التعليم  معهد  واأُقيم  الإ�سالمية،  الدينية  الرتبوية  الأكادميية   1998 عام  واأ�س�ست 
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الديني الإ�سالمي يف فيينا بالتعاون مع اأ�ساتذة منتدبني من جامعة الأزهر. تناولت 
اإن�سربوك  الإ�سالمي يف جامعة  الالهوت  للدرا�سات اجلامعية يف  برناجًما  الدرا�سة 
)University of Innsbruck(، وبرنامج املاج�ستري يف معهد الالهوت الإ�سالمي 
 )University of Vienna( »والتعليم الديني، وبرناجًما تدريبًيا يف »جامعة فيينا
اأُر�سي يف كلية الفل�سفة والعلوم الرتبوية عام 2006، ولحًقا اأُدمج يف ق�سم الدرا�سات 
والدرا�سات  الفيلولوجيا  كلية  من  جزًءا  ليعترب   ،2017 عام  تاأ�س�ص  الذي  الالهوتية 
الثقافية، يدر�ص فيه الآن )112( طالًبا، �سيكونون موؤهلني لتدري�ص الإ�سالم بالأملانية، 
والرعاية  املجتمعية  احلقول  يف  ويعملون  النم�ساوي،  الجتماعي  ال�سياق  فيقاربون 
الدينية. وهو هدف قريب ملخرجات برنامج البكالوريو�س الذي ي�ستهدف »التدريب 
للمجتمعات  هني  واملوجِّ الأبر�سية  الرعاية  يف  والعاملني  الالهوتيني  وتعليم  العلمي 
نقد  حوت  �سجاالت  الدرا�سة  نقلت  الربامج،  جانب  اإلى  النم�سا«.  يف  االإ�سالمية 
فر�سيات ح�سور امل�سلمني يف اخلطاب امل�سلم كتلًة متجان�سة، مقابل اأهمية ح�سورهم 

مكوًنا مندجًما يف املجتمع النم�ساوي.

التاريخ  با�ستقراء  فُدِر�ص  الدمنارك،  يف  وبراجمه  الإ�سالم  تدري�ص  اأما 
�سهد  الذي  امليالدي،  ع�سر  ال�سابع  القرن  منذ  الإ�سالمية،  والدول  الدمنارك  بني 
ولكّن ح�سور  ال�ست�سراق عليه جانًبا علمًيا،  اأ�سفى  و�سًدا وجذًبا؛  حروًبا وحوارات، 
اإعادة اجلدل حول دمج  املهاجرين امل�سلمني يف �سبعينيات القرن املا�سي، ا�ستدعى 
اخلطاب الديني الإ�سالمي �سمن اأطر الدولة. تناولت الدرا�سة تدري�ص الإ�سالم يف 
 ،)University of Copenhagen( »ثالث جامعات دمناركية: »جامعة كوبنهاغن
و»جامعة جنوب الدمنارك« )University of Southern Denmark(، و»جامعة 
الأو�سط،  ال�سرق  درا�سات  برامج  ورّكزت على   .)Aarhus University( »اآرهو�ص
ودرا�سات الثقافات العابرة، �سمن كليات الالهوت ومراكز درا�سات الكتاب املقد�ص 
بعهديه القدمي واجلديد، و�سمن م�ساريع درا�سات حول »الغمو�ص والّدقة يف القراآن« 
الأوروبي«  »القراآن  وم�سروع   ،)Ambiguity and Precision in the Quran(
يف  الأكادميية  ال�سجالت  اإلى  الدرا�سة  تطرقت   .)The European Qur'an(
حينما  اأُنقذ  فقد  الإ�سالمية،  الدرا�سات  ماج�ستري  برنامج  حول  كوبنهاغن  جامعة 
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 Religious Roots of( لأوروبا«  الدينية  اجلذور  »برنامج  �سمن  تقدميه  اأُعيد 
ال�سرق  مركز  ر�سد  يف  الدرا�سة  تو�سعت  الدمنارك  جنوب  جامعة  ويف   .)Europe
يقارب  الذي  للماج�ستري  برناجمه  وهيكل  الإ�سالمية،  والدرا�سات  الأو�سط احلديث 
الأديان الإبراهيمية وكتبها املقد�سة والعالقات بينها. اأما جامعة جنوب الدمنارك، 
ففي وحدة الدرا�سات الإ�سالمية املعا�سرة، مت تناول م�سروع الذات امل�سلمة، وم�ساريع 
عن التقاليد االإ�سالمية يف القطب ال�سمايل، واحلداثة االإ�سالمية. ويف جامعة اآرهو�س 
رّكز برنامج ماج�ستري الدرا�سات العربية والإ�سالمية على »اللغة العربية لالأغرا�ص 
 Theory( »و»النظرية واملنهج )Arabic for Scientific Purposes( »الأكادميية
and Method(. ت�سمنت الدرا�سة توثيًقا لل�سجالت حول جدوى تدري�ص الإ�سالم 
راع والّتعاي�س واجلندر واحلقوق،  يف اجلامعات الدمناركية، فتاأرجح ال�ّسجال بني ال�سّ

وق�سايا الإ�سالم املعي�ص.

بجامعة  الالهوت  ق�سم  يف  االإ�سالمية  والفل�سفة  الدين  اأ�سول  اأ�ستاذ  وناق�س 
 Mohammad( ال�سويدية، حممد ف�سل ها�سمي )Uppsala University( اأوب�سال
Fazlhashemi( تطّور درا�سات الإ�سالم يف اجلامعات ال�سويدية. ففي الثمانينيات 
اأُطلق يف جامعة لوند )Lund University( من�سب االأ�ستاذية االأول يف علم االإ�سالم 
طروحات  الدرا�سة  قدمت  االإ�سالم.  درا�سة  يف  نوعّية  نقلة  ذلك  و�سّكل  ال�سويد،  يف 
تدري�ص الإ�سالم �سمن م�سارات خمتلفة منها: ظهور الإ�سالم ال�سيا�سي، ولكنها اأبرزت 
الهتمام بهجرة عدد كبري من امل�سلمني، مما �سكل دافًعا اآخر يف ال�سياق الأكادميي. 
امل�ستويات  اأوب�سال على خمتلف  الإ�سالم يف جامعة  تدري�ص  برامج  الدرا�سة  تناولت 
الالهوت  »علم  ي�سمى  ما  على  ورّكزت  العليا،  الدرا�سات  �سمنها  ومن  اجلامعية 
الباحث  يقرتح  الذي   )Islamic University Theology( اجلامعي«  الإ�سالمي 
ترجمته بـــ»علم الكالم اجلامعي«، ويربطه بتطور علم الالهوت الربوت�ستانتي، وي�سري 
اإلى نظرية عاِل الالهوت الرنويجي اأودبيورن لريفيك )Oddbjorn Leirvik( عن 
علم  لبناء  الداخلي  والإرث  احلداثة  من  الإ�سالمي  الالهوت  علم  ينهل  اأن  اإمكانية 

كالم جديد، ينتقل من الفقه اإلى الأخالق، ومن التف�سري اإلى التاأويل. 
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 University of( اأو�سلو  جامعة  يف  الالهوت  كلية  يف  املحا�سرة  رّكزت 
Oslo( نورا اإيغني )Nora Eggen(، على تاريخ تدري�ص الإ�سالم يف الرنويج، ودور 
وعربهم  امليالدي،  ع�سر  التا�سع  القرن  منذ  بالعربية  ان�سغلوا  الذين  امل�ست�سرقني 
َ فيلهلم  دخلت الدرا�سات االإ�سالمية ودرا�سات القراآن اإلى املعاهد واجلامعات، اإذ ُعنينِّ
لتاريخ  نرويجي  اأ�ستاذ  اأول   )1946-1869(  )Wilhelm Schencke( �سين�سكه 
�َص مو�سوعات خمتلفة يف الدرا�سات الإ�سالمية اإ�سافة اإلى اللغة العربية.  الأديان َدرَّ
راهًنا، يجري تدري�ص الإ�سالم يف كلية العلوم الإن�سانية بجامعة اأو�سلو، وكلية الالهوت 
يف جامعة بريغن )University of Bergen(. وعرب مركز درا�سات اإ�سالمية �سرق 
اأو�سطية، ُتدر�ص جامعة اأو�سلو »الالهوت العملي« )Practical Theology(، وت�سعى 
لتخريج »اأئمة« كالق�ساو�سة، وُتقدم الإ�سالم �سمن ماج�ستري اجلذور الدينية لأوروبا، 
باعتباره مكوًنا اأ�سا�سًيا ولي�ص طارًئا، وهي تتعاون مع جامعة اأوب�سال، �ساعيًة لإن�ساء 
�سبكة اإ�سكندنافية اأكرث ات�ساًعا. جتادل الدرا�سة باأن الظروف ال�سيا�سية ك�سفت عن 
احلاجة اإلى »قادة دينيني م�سلمني«، وقد دفع ال�سغط اإلى ا�ستعجال تكديرهم، مما 
�ص امل�سيحي، فبعد  اأدى اإلى التماهي بني وظيفة ودوري الإمام امل�سلم والكاهن اأو القِّ
الرنويجيني  الدينيني غري  القادة  لتعليم  امل�ستمر يف 2007  التعليم  برامج  اأُعدت  اأن 
ماج�ستري  برنامج  الالهوت  كلية  اأَطلقت  للمجتمع،  القانونية  والقيم  املبادئ  على 
الإمامة  وال�ست�سارة، ومقرًرا عن خدمات  والأخالق  القيادة  جديًدا عام 2019 عن 

الإ�سالمية. 

الدرا�سات   ،)Mireille Issa( عي�سى  مرياي  اللبنانية  الباحثة  تناولت   
من  عدد  يف  الإ�سالم  تدري�ص  برامج  فعر�ست  البلجيكية،  اجلامعات  يف  الإ�سالمية 
التي   )Université de Liège( لييج«  »جامعة  هي  الأولى  الرئي�سة.  اجلامعات 
والعلوم  الفل�سفة  كلية  تقدمها  اأوروبا،  يف  الإ�سالم  عن  جامعية  بني  �سهادًة  منحت 
باللغة  والجتماعية،  الإن�سانية  العلوم  يف  امل�ستمر  التعليم  ومركز  الجتماعية، 
الفرن�سية، ويف اجلامعة حزمة م�ساقات عن الفن والتاريخ الإ�سالمي واللغة العربية 
ولهجاتها العامية، وهي ت�ست�سيف اأق�ساًما للدرا�سات اململوكية، وت�سرتك مع »جامعة 
بروك�سل احلرة« )Université libre de Bruxelles( يف برامج الإ�سالم يف اأوروبا، 
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والن�سوية  والإ�سالم  والدين  ال�سيا�سة  عن  الراهنة  ووحداتها  التاريخية  مبراحلها 
 Université( »الكاثوليكية اأما »جامعة لوفان  والقانون وامل�سلم، والدين واملجتمع. 
لالإ�سالم،  الديني  التعليم  تربوية يف  �سهادة  فتمنح   ،)catholique de Louvain
للتعليم  املعهد اجلامعي  بلجيكا، وبدعم من  التنفيذي مل�سلمي  املجل�ص  بال�سراكة مع 
امل�ستمر. تقدم اجلامعة مقاربة �سو�سيو اأنرثوبولوجية لالإ�سالم، وتغطي علم الأ�سول، 
العنا�سر  النبوية  ال�سرية  من  وت�ستخرج  والتعددية،  للقراآن،  التف�سريية  واملداخل 
الأخالقية، وحتولت احلداثة، وجتعل احللقات الدرا�سية عن الندماج. بينما تطرح 
حموري  يف  الإ�سالم  تدري�ص   )Université Saint-Louis( لوي�ص«  �سان  »جامعة 
الدرا�سات الالهوتية اأو العلوم الإن�سانية، اأما »جامعة بروك�سل احلرة«، فت�سرفه اإلى 
العلوم الإن�سانية والجتماعية، وتتعاون مع اجلامعات الأخرى، بالرتكيز على مفاهيم 

ت�سوية التطرف الديني، وتعزيز »العي�ص مًعا«. 

يف ال�سياق الربيطاين تناولت درا�سة املحا�سر يف كر�سي ال�سيخ زايد للدرا�سات 
 )University of Cambridge( الإ�سالمية يف كلية الالهوت يف جامعة كامربيدج
تيم ونرت )Tim winter( تاريخ الدرا�سات العربية والإ�سالمية يف »كلية الالهوت يف 
جامعة كامربيدج«؛ الذي يعود اإلى اأواخر القرن الثالث ع�سر، فتعر�ص مراحل تطوره 
مع احلفاظ على درا�سة الالهوت والدرا�سات الدينية، والرتكيز امل�ستمر على درا�سة 
الكلية،  يف  تدري�سها  يتم  التي  املواد  الباحث  عر�ص  الدين.  وفل�سفة  اجلديد  العهد 
واتخاذها لقرار تدري�س االإ�سالم عام 1995، وما رافقه من تكثيف للدرو�ص لت�سمل 
اللغة العربية، بعد تاأ�سي�س كر�سي املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان عام 1997. تطرقت الدرا�سة اإلى مناهج الدرا�سات الإ�سالمية يف الكلية، التي 
متنح البكالوريو�س يف هذا التخ�س�س، كما �سرحت كيف »اأثمرت مبادرة ال�سيخ زايد 
يف جامعة كامربيدج بطرق عدة وا�سحة: يف البحوث، والعالقات العلمية بني الأديان، 

وبناء املوؤ�س�سات، والتعليم يف الدرا�سات العليا واجلامعية«.

ويف اإطار مواٍز، عر�ست درا�سة الباحثة والأكادميية امل�سرية هالة ثابت املق�سود 
واجتاهات  مناهج  من  عليه  اعتمدت  وما  الدويل،  املجال  الإ�سالمية يف  بالدرا�سات 
بحثية تاأثرت بالظروف الدولية عرب الفرتات التاريخية املختلفة. فا�ستهدفت التعرف 
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على تاأثري هذه الجتاهات فيما طرحته املجالت الدولية من مو�سوعات، من خالل 
ر�سد ن�ساأة منوذجني منها: )Journal of Islamic Studies( الربيطانية، وجملة 
للن�سر )Brill Publishers(. ومن  )Studia Islamica( ال�سادرة عن دار بريل 
خالل تتبع اأعدادهما منذ بداية ت�سعينيات القرن املا�سي، تتعرف الدرا�سة على ما 
ُطِرح من مو�سوعات، وعلى توجههما، والدور الذي لعبتاه يف درا�سة الإ�سالم، ونقد 
املجتمعات  تواجه  التي  التحديات  من  العديد  وطرحهما  ال�ست�سراقية،  الأطروحات 
املن�سورة  الأبحاث  اإ�سالموي على طبقات من  نف�ص  �سيادة  مع مالحظة  الإ�سالمية. 

فيهما، يعزز عداء الغرب.

بدًءا  فرن�سي«،  »اإ�سالم  لبناء  امللحة  الر�سمية  الفرن�سية  احلاجة  بروز  ومع 
الباحثنينْ  درا�سة  تطرقت  واملعاهد،  اجلامعات  اإلى  و�سوًل  العام  الف�ساء  من 
الفرن�سيني جان-جاك تيبون )Jean-Jacques Thibon(، وفران�سي�سكو �سيابوتي 
الإ�سالم« )Islamologie( بو�سفه  اإلى »علم درا�سة   )Francesco Chiabotti(
فرًعا معرفًيا واأكادميًيا يف اجلامعات واملعاهد الفرن�سية، فر�سدت امل�ساقات واأ�ساءت 
على ال�سجالت التاريخية واملعا�سرة حول جدوى واأهمية تخ�سي�ص اأق�سام جامعية يف 
هذا احلقل املعريف. ياأتي ذلك يف اإطار النقا�س االأكادميي والر�سمي، منذ عام 2016، 
باري�ص  لها  تعر�ست  التي  الدامية  الإرهابية  الأحداث  اإثر  الفرن�سي«  »الإ�سالم  حول 
تدعمه  التخ�س�سات  متعددة  الإ�سالم يف حقول  تدري�ص  اأهمية  عام 2015؛ فربزت 

املوؤ�س�سات اجلامعية اأوًل، ومراكز تكوين الأئمة ثانًيا. 

تدري�ص  حول  �سهادته  احلّداد،  حممد  التون�سي  والأكادميي  الباحث  قدم 
اإلى  الفيلولوجيا  من  ومناهجه  منوه  ومراحل  الفرن�سية  اجلامعات  يف  الإ�سالم 
الإ�سالم  الدرا�سات حول  الفرن�سي يف تطوير  الّدور  التطبيقية، فناق�ص  الإ�سالميات 
وموقعها يف املعارف احلديثة. و�سرح معنى ومنهج الفيلولوجيا، واللب�ص حول تعريفه 
اأركون )1928-2010( يف الإ�سالميات  واأهدافه، منطلًقا منه ملناق�سة منهج حممد 
ال�ست�سراق  لثقافة  »�سدًى«  عّده  من  بني  اأعماله  تقييم  حول  والنق�سام  التطبيقية، 
والأنرثوبولوجيا التطبيقية، ومن وجد فيه باعًثا لتجديد الإ�سالم ومناهجه. �سّددت 
الأ�سالة  مثل  التقليدية،  الثنائيات  على  يعمل  اأركون يف منهجه ل  اأن  على  الدرا�سة 
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واملعا�سرة اأو الإ�سالم والغرب، بل من خالل ثنائية الأن�سنة واملركزية؛ فهذه الثنائية 
باإمكانية  يوؤمن  تيار  بني  التناف�ص  باب  ع�سر،  ال�ساد�ص  القرن  منذ  فتحت،  التي  هي 
معرفة كونية مو�سوعية لكل امل�سائل، تعتمد على العلم، وتيار يوؤمن باأن كل معرفة ل 
بّد اأن تكون ذاتية مركزية، تنظر اإلى االآخر من منظور الذات. وعليه، ينبغي ا�ستيعاب 
كل التطورات التي ح�سلت يف متثل الإ�سالم يف الغرب، منذ القرن ال�ساد�ص ع�سر اإلى 
العلوم الإن�سانية والجتماعية احلديثة، بعيًدا عن النظرة الختزالية التي انت�سرت مع 
عام  ال�سادر   )Orientalism( »ال�ست�سراق«   )2003-1935( �سعيد  اإدوارد  كتاب 

 .1978

ثمة ُبعد اآخر يو�سح امل�سهد العام للدرا�سات االإ�سالمية يف الغرب، قدمه الباحث 
الأمريكي جوزف براودي )Joseph Braude(، فحلَّل يف درا�سته مقّررات عامة عن 
 University( »الإ�سالم وامل�سلمني يف ثالث جامعات اأمريكية: »جامعة جنوب كارولينا
of South Carolina(، و»جامعة تك�سا�ص« )University of Texas( وفرع جامعة 
نيويورك )New York University( يف العا�سمة الربيطانية لندن. لحظ الباحث 
اأوجه الت�سابه والختالف، بني املقررات الدرا�سية يف حالة اجلامعات الثالث مو�سع 
اأماكن التعليم  البحث، بغية معرفة تاأثري الثقافة املحيطة والأعراف الجتماعية يف 
والهتمامات  ال�سخ�سية  تاأثري اخللفيات  ُيركز عليه، وكذلك  وما  املواد  اختيار  على 
»النحياز  ت�سميته  ميكن  ما  اأو  وروايتهم،  الأكادمييني  انحيازات  على  الأكادميية 
املعريف«، الذي يوؤدي اإلى ت�سويه واأحكام غري دقيقة، وهو ما عنت به الدرا�سة ب�سكل 
خا�س عرب مناذج عدة مت ذكرها، لك�سف »اجلهود االإ�سالموية لل�سيطرة على تعليم 
الإ�سالم يف الوليات املتحدة، وما ترقى اإليه لن�سر املعرفة ال�سيا�سية، والتي تخدم يف 
هذه احلالة حركة تو�سعية غري وطنية« ولوحظ اأن اأدبيات �سيد قطب وطارق رم�سان 
ُتدر�س جنًبا اإلى جنب مع كتب فاطمة املرني�سي، وت�سود يف امل�ساقات روؤية وم�سار ال 

يخلو من الأدجلة، كما يجزم الباحث. 

دانيال  البلمند،  بجامعة  اجلديد  العهد  واأ�ستاذ  االأرجنتيني  الباحث  قدم 
الأول:  اإلى حمورين:  انق�سمت  األربتو عيو�ص )Daniel Alberto Ayuch( درا�سة 
حول اجلالية امل�سلمة املحلية يف الأرجنتني باأولوياتها وم�ساهمتها التعليمية، والثاين: 
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الأرجنتيني،  العايل  التعليم  نظام  يف  العربي  والعال  الإ�سالم  لدرا�سات  ُخ�س�ص 
فاختار »جامعة �سلفادور« )Universidad del Salvador(، و»جامعة الثالث من 
و»جامعة   )Universidad Nacional deTres de Febrero( »الوطنية فرباير 
و»جامعة   )Universidad Nacional de San Martín( الوطنية«  مارتن  �سان 
قرطبة الوطنية« )Universidad Nacional de Córdoba(، و»جامعة روزاريو 

.)Univesidad Nacional de Rosario( »الوطنية

اأما عميد كلية الدرا�سات العليا والبحث العلمي يف جامعة حممد بن زايد للعلوم 
الإن�سانية يف اأبوظبي، ر�سوان ال�سيد، رائد م�ساريع اإعادة بناء الدرا�سات الإ�سالمية، 
فاخت�ّص درا�سة العدد بتوثيق جتربته و�سهادته لإعادة بناء الدرا�سات الإ�سالمية، فبعد 
اأن جاب يف تاأمالت ال�ست�سراق الأملاين، ومدار�سه؛ اخترب فر�سية ولدة الدرا�سات 
االإ�سالمية على اأنقا�س »موت اال�ست�سراق«، التي وازنها بروز كتب »املراجعني اجلدد« 
وان�سربو  وجون   )2015-1945(  )Patricia Crone( كرون  باتري�سيا  بينهم:  من 
اأ�سول  يف  ال�سك  نغمة  اأعادا  اللذان   )2002-1928(  )John Wansbrough(
الإ�سالم، مبيًنا اأّن دورهما واإدوارد �سعيد تالقى بعد 2001، فقد تك�سرت كال�سيكيات 
الإرهابيني  بني  والت�سادم  اجلدد،  املراجعني  ثورة  مبعاول:  اجلديدة  ال�ست�سراق 
والغرب، وتوالدت الدرا�سات عن العنف يف الإ�سالم، وتطورت املناهج يف �سوء »نقد 
بنزعة  بدًءا  ال�ست�سراق«،  بعد  »ما  خطابات  عند  طوياًل  ال�سهادة  توقفت  الن�ص«. 
البحث عن الأ�سول ال�سريانية والعربية يف الن�ّص القراآين اأو تخّيل �سواهد »اأبيونية« 
ر، مروًرا بتاأمل الدرا�سات القراآنية اجلديدة، و�سوًل  )Ebionites( يف الإ�سالم املبكِّ
اإذ دفعت بع�س الباحثني  اإلى تتبع تاأثري احلرب الباردة على الدرا�سات االإ�سالمية؛ 
اأن حذر  ال�سيد  ر�سوان  يرى  والدول.  بالقوميات  و�سلته  االإ�سالم  اأ�سول  للتنقيب يف 
املراجعني اجلدد من »ال�ست�سراق« دفعهم ل�ستخدام ت�سميات »الدرا�سات الإ�سالمية 
معقول  مربر  هناك  عاد  ما  اأّنه  وال�سبب  االأو�سط«،  ال�سرق  »درا�سات  اأو  العربية«  اأو 
لإفراد الإ�سالم بال�ست�سراق، وبدًل من درا�سته مع الأديان الأخرى، خ�س�ص بق�سم 
الدرا�سات الإ�سالمية، مالحًظا العودة الالفتة للدرا�سات القراآنية باجلامعات الغربية 
اأن�ساقها �سمن كتب الكال�سيكيات. يعقد الباحث نقا�ًسا عن حتويل ال�سريعة اإلى  يف 



المسبــار18

قوانني، مقًرا باأّن »ق�سيتي تطبيق ال�سريعة، واإقامة الدولة، �سديدتا اخلطورة لأنهما 
امل�سلمني  على  يكون  دينية  واجباٍت  وتفرت�سان  لالإ�سالم،  كاماًل  ت�سيي�ًسا  تفرت�سان 
القيام بها«. ويختم ر�سوان ال�سيد جازًما باأّن اإبقاء الدرا�سات الإ�سالمية مبعزل عن 
درا�سات الأديان واحل�سارات الأخرى، قد يوؤدي اإلى عزل خم�ص الب�سرية عن التفاعل 

ال�سحّي معها.

يف اخلتام، يتوجه مركز امل�سبار للدرا�سات والبحوث بال�سكر للباحثني امل�ساركني 
التي  فرج،  ريتا  للزميلة  مو�سول  وال�سكر  للنور،  خروجه  على  والعاملني  الكتاب،  يف 

ن�سقت العدد، وناأمل اأن ي�سد هذا الكتاب، ثغرة يف املكتبة العربية.
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